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Čas je jako voda
Zaja

Čas utíká jako voda,
za chvíli jsou Vánoce.
Jaro je pryč, to je škoda.
Nákup dárků na čase?
Natrháme zralé třešně,
pak se projdem po lese.
Třešně sníme možná spěšně,
ani lístek nehne se.
Takovej už je náš svět,
růže kvetou pořád dál.
Chtěl bys deset, máš jen pět.
Je to všechno, co sis přál?
Vrány třešně sežraly,
Jsou to jedny potvory.
Až jim břicha praskaly.
Co je to za netvory?
Deštěm léto začalo nám
hlemýžď hledá křehkou trávu,
Ptáček šeptá: „Kam se schovám?“
Vlastovička nese zprávu.
Vždyť ta zpráva není zlá
pro mně ani pro tebe.
Je to mocná síla tvá,
když nežiješ jen pro sebe.
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Valná hromada Dobrovolného svazku obcí NIVA
Ing. Miroslav Klíč, jednatel DSO NIVA

Starostové a místostarostové 7 obcí
NIVA se sešli 9. června 2009 v Božicích, aby projednali výsledky hospodaření svazku za rok 2008 záměry
některých akcí v roce 2009.
• VH schválila celoroční hospodaření svazku a závěrečný účet za rok
2008 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez
výhrad.
• VH schválila přijetí dotací
z Programu obnovy venkova od Krajského úřadu a to:
a) 30 tis. Kč na program „Předávání
zkušeností mezi mikroregiony“ (školící a informační středisko). Tato částka představuje 50% předpokládaných
nákladů.

b) 225 tis. Kč na zlepšování centrálních prostor obcí (především venkovní mobiliář – lavičky, květinová
výzdoba, směrovníky, přístřešky a
pod.) Tato částka odpovídá 70%
předpokládaných nákladů.
• VH většinou hlasů schválila prodej nákladního automobilu
s příslušenstvím. za cenu 1 mil. Kč
Břežanské dopravní společnosti, která dosud tento dopravní prostředek
měla v pronájmu.
• DSO NIVA získala dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj na titul:
„Získávání zkušeností za hranicemi
regionu“ v částce 199 tis. Kč. Starostové však tuto dotaci odmítli z důvodu,
že zatížení obcí vlastním finančním

podílem by bylo neefektivní.
• VH byla seznámena s programem společné akce „Sedm v jedné“,
která se bude konat 5.9.2009 v Boroticích. Proběhnou zde jako obvykle soutěže družstev obcí v různých
soutěžích. Zajímavým doplňkem je
zapojení do akce „Sboru borotických
hospodyněk“. Vedoucí sboru paní
Hlobilová přednesla svůj příspěvek
uspořádat „Gulášfest“, kde 15 pětičlenných družstev bude soutěžit ve vaření
guláše.
O tomto budeme více informovat ve zvláštní příloze novin NIVA
v příštím čísle. Výtěžek celé akce bude
věnován nadaci „Šťastný úsměv“ (pro
děti s rozštěpem).

Zbytečně vynaložené peníze
RR

Už jsme si zvykli, že každá rodina, každý byt produkuje tzv. domovní odpad. Obec zajišťuje shromažďování, odvoz a likvidaci těchto
odpadů a občané za tyto služby obci
platí. Zavázali jsme se však odpady
také třídit, a tak se před několika lety
objevily v obci, zejména u obchodů

kontejnery na sklo, papír a plasty.
Největším problémem je shromažďování plastových lahví. V posledních 2 letech se počet kontejnerů
zdvojnásobil a přesto jsou zbytečně
přeplněny. Jde jen o to, plastovou
láhev odzátkovat, sešlápnout a její
objem se desetkrát zmenší. Obec

platí za odvoz jednoho kontejneru
550 Kč firmě, která odvoz zajišťuje.
Pokud se plastové láhve nesešlápnou,
odváží se vlastně vzduch na úkor
obecních financí. Zamysleme se nad
tím. Vždyť je to také zbytečný náklad
z našich daní.....

Krátce z BDS
Dne 11.června 2009 se konala
v sídle Břežanské dopravní společnosti schůze nové dozorčí rady. Programem jednání byla volba řídícího
schůze, volba nového předsedy a diskuse. Schůzi řídil jednatel společnosti pan Z. Bobok, který přítomné nové
členy dozorčí rady přivítal a seznámil je s jejich činností v dozorčí radě.

Činnost v dozorčí radě je bezplatná
a nenáleží za ni odměna. Za obec
Božice byl do dozorčí rady nominován starosta obce pan ing. Miroslav Klíč, za obec Borotice zástupce
starosty pan František Nováček, za
obec Čejkovice pan starosta Milan
Sedlačík, za obec Pravice zástupkyně starosty paní Andrea Strešková

a za společnost PSOTA, s.r.o. paní
Martina Lahodná,dis. Dále následovala volba nového předsedy, kterým
se stal starosta obce Čejkovice pan
Milan Sedlačík. Jednatel společnosti
popřál novému předsedovi panu M.
Sedlačíkovi a všem členům dozorčí
rady hodně úspěchů a po krátké diskusi byla tato schůze ukončena.

Integrovaná veřejná doprava
Dne 3.června byli pozváni starostové obcí do zasedací místnosti ve Znojmě, kde proběhlo sezení s představiteli IDS JMK, kde byli seznámeni s 6.etapou integrovaného způsobu dopravy, která se týká všech obcí JMK
okresu Znojmo. Do 30.6. mají předat obce Kordisu JMK
své vyjádření k návrhu jízdních řádů dopravního řešení.
Na základě těchto připomínek budou provedeny úpravy
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jízdních řádů. V měsíci srpnu a září 2009 bude probíhat
výběrové řízení na autobusové dopravce, kde se naše společnost bude také ucházet o to, aby získala co nejvíce stávajících linek, které doposud provozuje. Poslední termín
připomínek k jízdním řádům ze strany obcí byl stanoven
na 1.května 2010, tak aby 6.etapa E6 IDS JMK mohla být
zahájena 1. července 2010.
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BDS
Zdeněk Bobok

Dalším úkolem BDS je vybudování nové čerpací stanice. Práce byly
již započaty a akce bude dokončena
do konce tohoto měsíce. Celkové
náklady na tuto akci budou ve výši
240 až 260 tisíc Kč.

Božice Božice Božice

Božice

Božice Božice Božice

Usnesení 17. zasedání ZO konaného 4. června 2009
Ing. Miroslav Klíč, starosta Obce Božice

Zastupitelstvo
p
obce bere na vědomí:
1. Zprávu o jednání finančního výboru
2. Zprávu o jednání kontrolního výboru
3. Zprávu starosta o jednání RO od posledního zasedání ZO
4. Neposkytnutí dotace z rozpočtu JMK na rekonstrukci
sociálního zařízení
5. Podání žádosti z PRV na 2. etapu opravy sklepa a výstavbu dětského hřiště
6. Zástavbovou studii na 37 rodinných domků
7. Přihlášku obce do soutěže „Vesnice roku“
Zastupitelstvo
p
obce doporučuje
p
j schválit:
1. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření roku
2008. Dobrovolný svazek obcí Niva
2. Návrh závěrečného účtu DSO NIVA za rok 2008
3. Přijetí dotace z rozpočtu JMK na školící středisko
s následnou exkurzí DSO NIVA ve výši 30.000 Kč
4. Přijetí dotace z rozpočtu JMK na centrální prostory
obcí DSO NIVA ve výši 225.000 Kč
5. Přijetí dotace z rozpočtu MMR na získávání zkušeností
za hranicemi regionu DSO NIVA ve výši 199.000 Kč
Zastupitelstvo
p
obce schvaluje:
j
1. Prodej parcely č. st. 362 o výměře 36 m2 v kat. území
Božice paní Michaele Novákové, bytem Božice 51. Cena
50 Kč/ m2.
2. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2008 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce a to bez výhrad.
3. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly Základní
škola a mateřská škola. Nebyly zjištěny systémové
nedostatky a porušení zákonných norem.
4. Návrh závěrečného účtu Obce Božice za rok 2008.
Nebyly zjištěny nedostatky.
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5.
6.
7.
8.

Rozpočtové opatření 1/2009.
Rozpočtové opatření 2/2009.
Finanční hospodaření obce k 31.3.2009.
Žádost Zemky spol. s r.o., se sídlem Dvořákova 21,
Znojmo o vydání souhlasu obce s umístěním elektrického zdroje na pozemcích v kat. území Božice parcela č. st. 276/2, st. 314, st.315/1, st. 315/2, st. 315/3, st.
345, 2800/4, 2820/3, 2820/4, 2820/5, 2828/5, 2829/2,
2829/3, 2829/4, 2829/5, 3653, 3654, 5110, 5111, 5112
a 5005, na pozemcích v kat. území České Křídlovice
parcela č. 280/9, 280/10, 280/13, 280/14, 280/15, 280/17,
280/21, 280/22, st. 335/3, st. 336/2, st. 337/2, st. 337/3,
st. 370, st. 368, 5226, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233.
Za podmínky jednat s investorem o možnosti přispívat
na činnosti obce.
9. Přijetí dotace a návrh smlouvy se SFŽP o poskytnutí
podpory na „Vodní mokřad u Božického potoka“ ve
výši 3.143.318,40 Kč.
10. Přijetí dotace MMR – stavební úpravy kapličky se zvonicí a sochy sv. Donáta ve výši 400.000 Kč.
11. Přijetí dotace MMR – hřiště pro naše sportovní aktivity
ve výši 300.000 Kč.
12. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na pozemku č. 860/40 v kat. území České Křídlovice s E-ON Distribuce a.s.
Zastupitelstvo
p
obce neschvaluje:
j
1. Prodej parcely GP č. 5384 o výměře asi 489 m2 v kat.
území České Křídlovice panu Milanu Martincovi,
bytem Božice 383.
2. Neschvaluje umístění pamětní desky Antonínu Daňkovi na budovu obecního kina.
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Volby do evropského parlamentu 2009 v Božicích
Úspěšnost politických stran
50 hlasů Komunistická strana Čech a Moravy (26.88 %)
40 hlasů Občanská demokratická strana (21.51 %)
34 hlasů Česká strana sociálně demokratická (18.28 %)
11 hlasů Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (5.91 %)
8 hlasů Libertas.cz (4.3 %)
43 hlasů Součet ostatních 16-ti stran (23.14 %)

Počet voličů
1.147
Odevzdané obálky 188
Platné hlasy
186
Volební účast
16,39%

Vesnice roku
Ing. Miroslav Klíč, starosta obce

Pod tímto titulem již po patnácté proběhla soutěž o nejlepší vesnici
roku ČR. Do tohoto klání se může
přihlásit každá obec do 5.250 obyvatel. Soutěž má dvě kola a to krajské
a celostátní.
Nejprve se hodnotí nejlepší obce
v krajích, které potom postupují do
kola celostátního.
Rada obce v letošním roce se rozhodla do této soutěže jít. Krajským
úřadem byly dány kriteria jako podklad pro hodnocení a řada administrativních formalit.

V jihomoravském kraji se přihlásilo 16 obcí. Hodnocení probíhalo 1.
až 4. června a 10 členná komise ze
zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Krajského úřadu, Ministerstva životního
prostředí a starostů dvou obcí, kteří
byli nejlepší v posledních 2 letech,
dělali porotu.
Jako nejlepší obec Jihomoravského kraje se stala Obec Lužice, okres
Hodonín.
Mimo titul vesnice roku byly některé obce oceněny stuhou.

Oranžovou stuhu získaly Božice za
spolupráci se zemědělskými subjekty
a vytvoření biokoridoru (lesopark,
mokřady). Dále diplom za vzorné
vedení kroniky získaly Chvalovice,
Fulinovu cenu za květinovou výzdobu již po několikáté Hnanice, cenu
za tradiční vesnickou zástavbu Horní Dubňany. Starosta Obce Hnanice
získal mimořádné ocenění za dlouhodobý aktivní přínos v Programu
obnovy venkova. Tak kladné ocenění
jsme ani nečekali. Je to povzbuzení do
budoucna.

Senioři poznávali .....
Ing. Zdeněk Čurda

Klub seniorů Božic pořádal
27. května zájezd s příznačným názvem „Poznej svůj region“. Šlo o výpravu za poznáním třech zajímavostí
v okrese Znojmo.
V dopoledních hodinách byla
první zastávka v Obci Želetice, kde
rodinná firma manželů Davidových
se spolupracovníky vyrábí ruční papír.
Papír se zde vyrábí tradičním způso-

bem, jaký se používal již před dvěma
tisíci lety. Vyrábí se papíry kávové,
květinové, čajové, jablečné, slámové,
novinové i barevně kombinované. O
odbyt není nouze, poněvadž jejich
výrobky jsou velmi atraktivní. Senioři
si mohli prakticky vyzkoušet, jak se
ruční papír dělá. Součástí prohlídky
této dílny byla také zajímavá hodinová přednáška o historii a současnosti

technologie výroby papíru.
Další zastávkou byla návštěva
Slovanské epopeje Alfonse Muchy
v Moravském Krumlově. Průvodkyně
podala obsáhlý výklad k 20 monumentálním plátnům, které Slovanskou
epopej tvoří a na nichž jsou zachyceny
výjevy z dějin českého národa a z dějin
dalších slovanských národů.
pokračování na str. 5

Foto: Jar.
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pokračování ze str. 4
V odpoledních hodinách jsme se
přemístili na opačný okraj okresu, a to
do Obce Šatov. Opět více jak hodinový
výklad průvodce nám zpřístupnil prohlídkou pevnostní opevnění budované
před druhou světovou válkou proti
hrozícímu napadení republiky hitlerovským Německem. Toto opevnění
je dochované se vším, co k obraně příslušelo. Působilo stísněným dojmem
při představě, že zde měl voják přežít
těžkou bojovou situaci. Na oběd jsme
se zastavili v moravském sklípku, kde
jsme i ochutnali několik vzorků vín.
Senioři poznali zajímavá místa našeho regionu, dobře se bavili a souhlasili
s tím, že nemusíme jezdit daleko, abychom si rozšířili obzor poznání.

Otevírání hraběcí studánky
Ing. Zdeněk Čurda

V pátek 8. května na Den vítězství
Obecní úřad ve spolupráci se základní
školou v Šanově zorganizovali slavnostní otevření studánky.
Jednalo se vlastně o studánku v blízkosti naší obce u tzv. „Prostředního
Karlovského rybníka“. Našimi občany byla dosud více navštěvována než
občany Šanova, poněvadž je nám blíže
a lépe přístupná, přesto, že leží v katastru Šanova.
Studánka je součástí Přírodní
rezervace Karlov, stojí na místě, kde
ve stráni pod bývalou hájenkou vyvěrá
pramen vody. V roce 1910 byla na prameni postavena klasicistní stavbička,
obložená pískovcovými kvádry. O to se
zasloužila tehdejší hraběnka Emanuela
Khuen–Belassi, po níž je pojmenován
i nám známý lesní zámeček Emin (dnes
ústav sociální péče). K Eminu zámečku, letního sídla rodu Khuen-Belassiů
se váže také jedna dobová událost, a to
přechodný pobyt významného českého malíře Alfonse Muchy v jeho mládí
v sídle Khuenů.
Alfons Mucha si v roce 1878 podal
přihlášku na pražskou Akademii, ale
nebyl přijat. Živil se malováním kulis,
jako portrétista a žil velmi skromným
životem.
Hrabě Karel Khuen-Belassi si
ho najal, aby mu zámeček vyzdo-
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bil freskami. Byl jeho prací nadšen
a rozhodl se mladého malíře finančně
podporovat na studiích v Mnichově.
Emin zámek však po 2. světové válce
vyhořel a tím došlo ke zničení i prvního významného díla talentovaného
malíře.
Vraťme se ale ještě k hraběcí studánce. Není to jediné místo, které
by mohlo návštěvníka v této lokalitě
zaujmout. Božický rybník
v návaznosti na tři Karlovské rybníky je součástí
naučné stezky „Údolím
lásky“. Přírodní rezervace
Karlov je součástí lužních
lesů a vodních ploch s
typickým bylinným podrostem na mírném svahu
exponovaném k severu.
Mimo četné druhy listnatých dřevin a vodních
rostlin je našim občanům
známa poměrně velká
populace sněženek, sasanek a jiných chráněných
druhů rostlin.
Akce
slavnostního
otvírání hraběcí studánky se účastnilo asi 80 dětí
a dospělých ze Šanova,
božičtí občané o tomto záměru téměř nebyli

Noviny Niva

informováni.
V rozhovoru se starostou Šanova
panem Petrem Škarkem bylo dohodnuto, že v příštím roce tato akce může
proběhnout společně a může přispět
k poznání ještě nepoznaného.
Myslím, že by to mohl být i odrazový moment ke konečné realizaci
opravy této stavby, o které se již skoro
2 desetiletí jen mluví.
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BOŽIýTÍ HASIýI PěI OÚ BOŽICE POěÁDAJÍ

PO VSI KROJOVANÁ KAPELA LIDEýANKA
V SOBOTU V 8:00 HODIN V KOSTELE MŠE S PěEDÁNÍM HODOVNÍHO PRÁVA

SOBOTA 27.6.2009

NEDċLE 28.6.2009

HěIŠTċ:
16:00 fotbal: Brno – Božice
20:00 TANEýNÍ ZÁBAVA
hudba – KODEX
vstupné 100,- Kþ

HěIŠTċ:
13:30 fotbal: Božice - KĜídlovice
16:00 TANEýNÍ ZÁBAVA
k tanci a zábavČ hudba zajištČna
vstupné 50,- Kþ



OBýERSTVENÍ ZAJIŠTċNO,
Jak si zajistit pečovatelskou
službu
Jarmila Hudcová

Příspěvek na péči dostane od státu
člověk, který je závislý na pomoci jiné
osoby. Péče (jako je nákup potravin a
jiných předmětů, donáška obědů, mytí
nádobí, podávání léků, úklid, péče o prádlo, vyřizování osobních věcí, nakládání
s penězi a jiné) se poskytuje v domácím
prostředí uživatelů. Výše příspěvku je
závislá na věku a na míře závislosti na
jiné osobě. Příjemce příspěvku tento příspěvek musí využít na zajištění
potřebné pomoci a musí také do 15-ti
dnů od přidělení příspěvku písemně
oznámit odpovídajícímu úřadu, kdo
a jakým způsobem mu pomoc poskytuje.
Pokud tento „příspěvek na péči“ nebude využit „na péči“ od jiné osoby (pečovatelka, příbuzný nebo známý člověk), pak
vyplácení tohoto příspěvku na péči bude
podle zákona č. 108/2006 zastaveno.
V případě zájmu o pečovatelskou
službu se můžete obrátit na paní Kmotorkovou, Centrum sociálních služeb
Znojmo, tel.: 515 24 10 01.
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SRDEýNċ ZVOU HASIýI
Jakou stopu zanechám?
Kolektiv učitelek ZŠ

Tato otázka nesměřovala u našich
žáků k tomu, kde zůstane otisk jejich
chodidla. Společně jsme se v projektu
Den Země zamýšleli nad tím, jakou
stopu zanechá každý z nás na naší
planetě. V současném světě na nás
číhá nebezpečí z každé strany. Buď
si ubližujeme sami sobě, anebo nás
postihují přírodní katastrofy, kterým
nemůžeme zabránit.
Některé problémy si vytváříme
sami. Znečišťujeme si prostředí, ve
kterém žijeme, nešetříme přírodními
zdroji, kterých je málo, odlesňujeme
lesy, vypouštíme škodlivé látky do řek
a moří, i když víme o důsledcích těchto činů.
V průběhu vzdělávání se naše děti
setkají mnohokrát s tímto tématem.
V letošním školním roce jsme prohloubili znalosti žáků prostřednictvím projektu Den Země. Nevěnovali
jsme tomuto tématu pouze jeden den,
jak nám říkal kalendář, ale snažili
jsme se o širší pojetí.

Noviny NIVA

V hodinách prvouky, přírodovědy
a vlastivědy se žáci zamýšleli nad tím,
jak prožijí svůj běžný den, popřípadě
jak si představují svůj život. Co všechno v něm dělají, co k tomu potřebují
a jaký přírodní zdroj ke své činnosti
využívají. Své poznatky zaznamenávali
do připravené stopy. Navzájem prodiskutovávali své představy a na závěr
si připravené stopy přidali k modelu
zeměkoule. Papírové stopy představovaly plochu či oblast Země, která je
potřeba k umožnění zapsaných činností.
Kolik místa na zemi zbývá? Je to
tak i doopravdy? Byly by stopy každého člověka stejné?
Jak se liší stopy jednotlivých příslušníků národů?
Věřte, že i nad těmito složitými
otázkami se děti dokáží zamyslet.
Dokáží posoudit i fakt, že se někdo
snaží chránit životní prostředí a někdo
druhý je bez rozmyslu ničí.
pokračování na str. 7
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pokračování ze str. 6
I malé děti dojdou k poznatku, že
jednotlivec bez spolupráce s ostatními nemůže vyřešit závažný pro-

Čejkovice

Mackovice

blém. Veďme své děti k tomu, aby se
ke svému okolí chovali ohleduplně,
udržujme s jejich pomocí pořádek
a neničme zbytečně to, co v přírodě

Pravice

Velký Karlov

samo naroste a samo se narodí, že
se zkrátka k přírodě budeme chovat
přátelsky.

První školní rok nám skončil
L.G.

Po pár letech na mě v letošním školním roce opět vyšla první třída. Vzhledem k tomu, že do ní nastupovalo 15
holčiček a jen 8 chlapců, těšila jsem
se na to, že bude v této třídě probíhat
klidná a soustředěná práce. Ale to jsem
se pěkně zmýlila. Mnohé holčičky mi
záhy ukázaly, že za kluky vůbec nehodlají zůstat pozadu. Podzim byl všestranně náročný nejen pro mě, ale i pro děti
a jejich rodiče. Ve třídě se sešly děti
z různých školek a bylo poznat, že jsou
různě vedené. Stmelit jejich návyky do
nějaké jednotnosti byl i pro mě, letitou
učitelku, pěkný oříšek. A já jsem zase
byla velkou změnou pro děti i jejich
rodiče, zejména nový režim byl pro
mnohé rodiny velmi náročný.
Děti mě překvapovaly každým dnem
- tam, kde jsem věděla, že nová věc není
nijak náročná, mi připravily perné chvilky a naopak učivo, které je podle mých

dosavadních zkušeností obtížné, zvládly, jak se říká, „levou zadní“. Někdy mi
připadalo, že nejsem u prvňáčků, ale na
nějakém tobogánu - nahoru, dolů. Ale
už před vánocemi se začaly dostavovat
i klidné chvilky a na jaře jsem získala
pocit, že se konečně začínáme vzájemně slyšet. Myslím, že jsme si na sebe už
docela zvykli a že už to bude v příštích
letech jen lepší a lepší. Třeba poprvé za
svou praxi jsem v této třídě zažila to, že
všichni od počátku získali správný návyk
při čtení a celkově tyto děti velmi pěkně
čtou, jeden žák dokonce úplně plynule.
Je to hlavně díky pravidelnému domácímu hlasitému čtení. Na jaře žáci složili
v knihovně čtenářský slib a byli pasováni panem starostou na čtenáře. Jako
dárek dostali krásnou knížku, kterou
koncem školního roku už přečetli.
Více než polovina dětí si udržela
samé jedničky a dalších několik dětí

má nějakou dvojku třeba jen proto, že
je dali rodiče do školy trošku nedozrálé a nebo také proto, že nebyly vždy
úplně pozorné. Je proto možné, že se
ve druhé třídě k samým jedničkám
z pololetí mohou vrátit. Také pochval
v této třídě bylo v pololetí i na závěr
roku uděleno mnoho.
Školní rok jsme zakončili nejen
školním výletem do ZOO v Brně, ale
také dalšími sportovními a kulturními
aktivitami a také besídkou, na které děti moc pěkně předvedly hodně
z toho, co za ten rok zvládly.
Ale je dobře, že už nastaly prázdniny, odpočinek jsme potřebovali úplně všichni, kteří jsme letos první třídu absolvovali - děti, rodiče, já i paní
učitelka z družiny. Věřím ale, že už
v srpnu nám bude alespoň trochu
smutno. Přeji dětem i jejich rodinám
pěkné prázdniny.

Foto: Jar.

3/2009

Noviny Niva

7

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

TJ Sokol Božice
cvičitelka Mgr.Miriam Kočí

Cvičení rodičů s dětmi
V letošním roce jsme ukončili již 5. ročník cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 - 6 let. Cvičíme od listopadu do
května každou středu od 16-17 h v tělocvičně ZŠ. Smyslem
tohoto cvičení je co nejdříve zapojit děti ke sportu. Pomáhá
rozvíjet celkovou pohyblivost, jemnou i hrubou motoriku,
koordinaci pohybů, postřeh a v neposlední řadě pomáhá
dětem začlenit se do kolektivu.
Skladba hodin je velice pestrá a zajímavá. Každá hodina
má svoji:
úvodní část - nástup, pozdrav, přivítání
průpravnou část -cvičení s hudbou, cvičení na říkadla
a písně, pohybové hry se zpěvy, cvičení s náčiním (obruče,
míče, švihadla, šátky, tyče, padák, pompony...)
hlavní část - cvičení na jednotlivém nářadí rozestavě-

ném po obvodu tělocvičny
závěr - zklidnění, zpěv dětských písní,básničky s ukazováním, tanečky se zpěvy...
Letos jsme také nacvičili skladbu nazvanou “Kamarádi“. Bylo to cvičení rodičů a dětí s pompony na píseň Dády
Patrasové. S touto skladbou jsme vystoupili v KD Božice
na Dni matek 10.5.2009, 6.6.2009 v Boroticích a ve II. MŠ
v Božicích na Dni dětí, 17.6.2009 pak v Domově důchodců
v Božicích.
V průběhu roku jsme cvičení dětem zpříjemnili plaváním v Relaxu, Mikulášskou nadílkou, maškarním cvičením
a společným výletem na kole.
Tímto bychom rádi pozvali případné zájemce na 6.ročník, který začne 4. listopadu 2009.
Přijďte si s námi zacvičit!

Poznáte?

Na této fotografii je výlet božických a křídlovických fotbalistů do Lednice. Tuto akci organizoval švagr pana Mariana Kvardy pan
Hančl. Účastníci tohoto zájezdu si prohlídli lednické skleníky a pak byl sehrán přátelský zápas s družstvem fotbalistů z Lednice.
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Děti z II. MŠ u krokodýlů
Jana Pavlíková

Jednoho krásného květnového dne, plného slunce a očekávání, byla uskutečněna společná akce všech mateřských školek ( I.MŠ, II.MŠ Božice, MŠ Borotice a MŠ Velký Karlov) a to, výlet a prohlídka krokodýlí farmy na Velkém Karlově.
Děti se již nemohly dočkat, kdy už konečně uvidí toho „živého krokodýla“, ale zároveň byly na nich vidět i obavy, zda
je některý přece jenom nemůže spolknout. Vyprávění a prohlídku sledovaly se zatajeným dechem.
Po prohlídce jsme s dětmi zašly do přilehlého lesoparku, kde se vydováděly na průlezkách a houpačkách.
Zpět do mateřské školy děti odjížděly plné dojmů a zážitků, což prozrazovaly jejich rozzářené oči.
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Den dětí v MŠ
Iveta Němečková

Na pondělí 1. června jsme byli pozváni do božického kina na filmové představení. Po návratu do školky na nás čekalo
překvapení v podobě dárků. Děti dostaly do školky nové hračky.
Další den byl ve znamení sportu. Konal se atletický trojboj. Děti běhaly 20 m, házely tenisovým míčkem a skákaly do
dálky. Odměnou jim byly medaile a diplomy. A kdo vyhrál? Přece všichni!
foto Jitka Fojtíková
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Slibný začátek sezóny
Jan Szabó

S příchodem jarního počasí začalo
obvyklé rojení božických děvčat v prostoru hasičské zbrojnice. Po zimní přestávce bylo třeba prohlédnout výzbroj
a znovu začít trénovat. Bohužel se brzy
zjistilo, že znovu byla odcizena překážka pro závodní štafetu. Po loňské
krádeži pomůcek to bylo další zklamání nad chováním některých občanů. Nikdo nechápe, proč je neustále
ničena práce obětavých lidí a kladeny
překážky těm, kteří chtějí něco dokázat a dobře reprezentovat obec. A to se
našim děvčatům opravdu daří!
7. 6. 2009 dosáhly zatím největšího
úspěchu ve své činnosti. Byly nominovány na krajské kolo soutěže dorostenek v požárním sportu. Tato soutěž
probíhala v Přísnoticích na okrese
Brno – venkov. Zúčastnilo se pět silných družstev z okresu Brno - město, Brno – venkov, Vyškov, Hodonín,
Břeclav a Znojmo. Naše děvčata byla
v soutěži naprostým nováčkem, takže
byla zvědavě okukována jak ze strany velkého množství rozhodčích, tak
i závodnic. Soutěž probíhala paralelně
s družstvy dorostenců. Klání se konalo ve velmi pěkném sportovním areálu
obce Přísnotice, kde všechny zúčastněné přivítala paní starostka.
Jak už bývá zvykem, naše dívky
odlehčovaly atmosféru svým smíchem.
Naštěstí je nesvazovala tréma ani oba-

vy ze soupeřek. To se ovšem nedalo říci
o trenérovi a doprovodu. Ještěže trenér
a zdatní pomocníci z Pravic měli dost
práce s přípravou hadic na štafety!
Naběháno měli kolem trati více něž
soutěžící.
Závodnice si poprvé vyzkoušely
štafetu na oválné dráze s úseky na předávání. To se ukázalo jako menší problém, protože první štafetu rozhodčí
neuznali pro malý nedošlap a brzké
rozpojení hadic s proudnicí. Mrzelo
to o to více, neboť dosažený čas byl
výborný. Ale holky to nevzdaly, zatnuly zuby a druhý pokus se už vydařil a
čas vylepšily na 74, 17 s, druhý nejlepší
v pořadí družstev.
Druhou disciplínou byl běh na 100
m s překážkami. Při rozcvičování všem
přihlížejícím zatrnulo, protože některá
děvčata nebezpečně padala z kladiny.
Ale při ostrém startu se to už neopakovalo. Časy našeho družstva stačily na
celkové 4. místo. Projevil se tak nedostatek tréninku z důvodu odcizení překážek. Ale některé časy děvčat by se
neztratily ani v hodnocení jednotlivců,
kde by byly na předních místech.
Před poslední disciplínou se prověřovaly teoretické znalosti týmů.
Ani tady dívky nezaváhaly a obsadily
1. místo.
Nakonec zůstala nejdůležitější část
závodů – požární útok.

Pro všechna družstva byla připravena motorová stříkačka PS 12 s omezovačem a během stanovaných 5 minut
se s ní všechny strojnice mohly seznámit. Časy, kterých týmy dosahovaly,
byly samozřejmě ovlivněny výkonem
čerpadla, ale také nástřikovými terči,
se kterými se náš tým setkal poprvé.
Před startem se také prověřovaly
rozměry hadic a pod přísným dohledem se chystala základna. Dívky startovaly jako poslední, takže se při tom
pořádně brodily v blátě. Po skončení
útoku se nechtělo ani věřit časomíře.
Nejlepší útok s časem 32,21 s!
Uznalé pochvaly od rozhodčích
rozhodně potěšily.
Celkově se tak děvčata po vyhodnocení všech disciplín umístila na
krásném 2. místě a pouze o 3 body
přišla o reprezentaci na celorepublikových závodech dorostu.
Předávání medailí celému družstvu
byla opravdu hezká podívaná. Za obětavost, přípravu a lidský přístup k soupeřkám si to děvčata zaslouží. Však
také následovala společná oslava!
Díky a těšme se společně na další
práci. Rádi mezi sebou přivítáme starší žákyně, které by postupně mohly
nahradit dospělé dívky, které budou
přecházet mezi ženy. Možná se dočkáme překvapení a brzy uvidíme nevídané…

Přípravka cíl splnila
Martin Vařeka

Tak jsou tady prázdniny! A nejenom ty školní, ale i fotbalové. A začaly
i pro naši přípravku. Po strastiplném
podzimu, kdy jsme skončili bez bodu
a s nevalným skóre na konci tabulky,
jsme si společně řekli, že přes zimu na
některých věcech zapracujeme a zkusíme to změnit.
I když jsme na předposlední Prosiměřice ztráceli 6 bodů, cíl před jarem
zněl tuto ztrátu dohnat a neskončit
poslední. Přestože to po podzimu znělo
hodně odvážně, věřili jsme, že by se to
mohlo povést. A začátek jara nás v tom
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utvrdil. Zimní tréninky v tělocvičně očividně přinesly své ovoce a my sehráli
pár slušných zápasů. Přišel první bod za
remízu s Prosiměřicemi, což ale řešilo
pouze to, že nám bodově neutekly. Ale
potom to přišlo. Dva krásné zápasy na
domácí půdě a dvě výhry! S Tasovicemi
a Prosiměřicemi. To bylo hodně důležité,
neboť tím jsme se bodově dotáhli na
předposlední místo. Pak přišlo poslední kolo. Prosiměřice nebodovaly a my
potřebovali alespoň bod. A stalo se!
Poslední zápas se silnými Příměticemi kluci odvedli letošní maximum

Noviny Niva

a remizovali 1:1, když ještě do poloviny
druhého poločasu jsme drželi vedení.
A mohla vypuknout radost. Opravdová
radost ze splněného cíle. Poté už následovalo ukončení sezóny, tzn. 2.ročník
utkání „přípravka vs. rodiče“ a posezení s malým občerstvením. Opět nám
odchází 5 chlapců do starší-žákovské
kategorie. I z tohoto důvodu bude příští
ročník ještě náročnější, než ten letošní.
Nicméně nezbývá, než těmto chlapcům
poděkovat za reprezentaci v přípravce
a popřát jim mnoho úspěchů v žácích.
pokračování na str. 12
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pokračování ze str. 11
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
malým bojovníkům, kteří se zapojili
do letošního ročníku, jakož i rodičům,
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kteří se aktivně zapojili ,hlavně při
dopravě na zápasy. Věřím, že se další
ještě přidají. Na závěr bych chtěl všem
hráčům i jejich rodičům popřát hezké

Čejkovice Čejkovice

Čejkovice
jk

Hospodaření obce Čejkovice v roce 2008
Milan Sedlačík, starosta obce

Obec Čejkovice hospodařila do schválení rozpočtu
na základě rozpočtového provizoria. Dne 17.2.2008 byl
schválen rozpočet ve výši příjmů 4.029.600,- Kč, výdajů 3.426.000,- a financování 603,600,- Kč. Během roku
přijalo zastupitelstvo obce 7 rozpočtových opatření celkově ve výši 1.177.000,- Kč. Během roku obec přijala
dotaci 155.000,- Kč na prodloužení vodovodu k novým
stavebním pozemkům, dále 209.407,- Kč jako refundaci
z úřadu práce na platy pracovníků veřejně prospěšných
prací a dotaci na volby do Senátu ve výši 30.000,- Kč.
Obec během roku 2008 nepřijala žádnou půjčku ani
finanční výpomoc. Nesplácela také žádné úvěry, přijaté v minulých obdobích. Obec Čejkovice byla v roce
2008 členem DSO Niva, kterému byl na základě dohod
poskytnut příspěvek v částce 22.000,- Kč. Dále byla členem ZSO Hrušovansko, kterému byl na základě dohody poskytnut příspěvek ve výši 4.700,- Kč. Zůstatek
účtu obce u KB a.s. k 31.12.2008 činil 2.874.934,80 Kč.
K 31.12.2008 byla také provedena na základě příkazu
starosty obce inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce. Inventarizační komise porovnala skutečné
stavy s hodnotami vedenými v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly. Celková aktiva obce k 31.12.2008
činila 21.987.478,66 Kč.

Pravice
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prázdniny, aby si odpočinuli a nabrali nové síly do dalších bojů. Všichni si
odpočinek plně zaslouží, neboť CÍL
BYL SPLNĚN.

Čejkovice Čejkovice

Kontrola hospodaření obce za rok 2008
Kontrola hospodaření obce Čejkovice byla provedena
dne 21. dubna 2009. Kontrolu provedl pracovník odboru
kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Zdeněk Vejvalka. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření obce v budoucnosti. Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce Čejkovice je
nedílnou součástí závěrečného účtu obce.

Výsledky Eurovoleb
Počet voličů celkem
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů

- 172
- 44
- 43

Odevzdané hlasyy pro
p jednotlivé
j
stranyy
Libertas c.z.
KDU-ČSL
Věci veřejné
ODS
Suverenita
Česká str. nár. social.
Národní strana
Moravané
KSČM
Strana zelených
Dělnická strana
ČSSD

-1
-2
-1
-6
-3
-2
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Čejkovická KARASIÁDA
Milan Sedlačík

Místní rybářský klub Čejkovice
uspořádal dne 30.5.09. Nultý ročník
Rybářských závodů na místním rybníce s názvem ,,Čejkovická Karasiáda“. Karasiáda z toho důvodu, že
hlavní cenu získal rybář, který ulovil
ve stanoveném čase nejvíce karasů.
Tato kaprovitá ryba se vyskytuje snad
v každém rybníce, ale v tom Čejkovickém je tradiční od nepaměti. Za trvalých dešťových přeháněk si startovní
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lístek zakoupilo šestnáct vyznavačů
rybářského sportu. Tito byli poučeni o
pravidlech a specialitou byl lov na háčky bez zpětného hrotu. Tento systém
zajistil šetrnější zacházení s rybami,
které se až na výjimky, vracely zpět do
vody. Doba lovu se stanovila na dopolední a odpolední část. Soutěžilo se
nejen o nejvíce chycených karasů, ale
také v klasické soutěži co centimetr
to bod. Ve hře byla i cena za největší

Noviny NIVA

chycenou rybu. Po poledni se počasí umoudřilo a začali přicházet diváci, kteří si nenechali ujít ochutnávku
rybích specialit, které na místě připravili ve stánku s občerstvením. V šestnáct hodin byla soutěž ukončena a byli
vyhlášeni vítězové, kteří si odnesli ceny
v hodnotě šest tisíc korun. Na prvním místě v klasické soutěži se umístil Pavel Petrůsek z Borotic se ziskem
pokračování na str. 13
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pokračování ze str. 12
224 bodů. Na druhém místě se umístil
Jan Mlčúch z Borotic s 204 body a na
třetím Miroslav Gabrhel z Čejkovic
se 140 body. Cenu obce od starosty
získal Jan Mlčúch za kapra v délce 56
cm. Hlavní cenu radiopřehrávač získal za devět kusů chycených karasů,
Pavel Petrůsek z Borotic. Poděkování
patří sponzorům cen a to firmě Brňenské izolace s.r.o., firmě CEK stav
spol. s.r.o. 1 FC Čejkovice, Obci Čejkovice, Místnímu rybářskému klubu
a panu Františku Gorčíkovi, který
poskytl včelí med jako cenu útěchy.
Celkem se ulovilo třináct kaprů, čtrnáct karasů, šest okounů, jedna štika,
jeden sumec a další plevelné ryby.
Občerstvení a příjemné posezení
zajistili manželé Kubovi, za což jim
také náleží poděkování. Spolek přátel rybářského sportu se rozešel až ve
večerních hodinách v dobré náladě
a s jistotou, že příští rok bude počastí
určitě příznivější a zájemců o rybářské závody v Čejkovicích se dostaví
mnohem více.
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Z jednání ZO dne 30.5. 2009
Ing. Karel Ondráček, starosta obce

ZO schválilo:
- Závěrečný účet obce - bez výhrad.
- Rozpočtové opatření č.2 a 3, drobné přesuny v rámci
položek.
- Dodavatele dětského hřiště – firma Flora Servis Brno.
- Nájem prostor po jídelně pro p. Hrnčářovou a p. Piálkovou – pro prodejnu potravin a drobné drogerie.
- Vyvěšení záměru prodeje části par.č. 322 pro p. Záhorského za podmínky souhlasu sousedů (bývalá Juřičková
stodola vedle Vráblíkového).
- Prodej brány p. Masaříkovi.
- Smlouvu o věcném břemenu s firmou E.ON – sloupy

pro posilový transformátor.
- Smlouvu o dotaci z programu rozvoje venkova na nové
vedení a ampliony obecního rozhlasu.
- Ocenění pozemků par.č. 340, 400, 401, 402 pro zaúčtování do majetku obce v celkové ceně 106.090,- Kč.
- Závěrečný účet DSO NIVA – bez výhrad.
- Smlouvu s kronikářkou p. Myškovou – sepsání kroniky
za rok 2008.
ZO bere na vědomí:
- Stav financí obce – bída a utrpení.
- Zpráva hospodaření obce za rok 2008 – bez závad, proveden pracovníky Krajského úřadu.

Blázní počasí nebo neblázní
Jestli je pravdou, že se počasí
odráží v chování lidí, tak určitě blázní.
Jak krásně a slušně, drobně, zahradnicky napršelo 30. března. Pak skoro
dva měsíce nic, v půdě praskliny na
tři prsty a teď v červnu jsme zažili dvě bouřky s přívalovým deštěm
a kroupami. Ještě štěstí, že nebyly tak
velké jako ve Strachoticích a Chvalovicích. Také jeden blesk se trefil tak
šikovně, že vypálil půlku elektriky na
čističce. Všechny jističe vyhozené,
třetina jich to nepřežila, roztečené
svorkovnice a spálená automatika.
Ani dvakrát jištěné ovládání čerpací
stanice Mitsubichi nepřežilo.
Jak mezilidské vztahy? Nerespektování vůle většiny občanů, občan
s jiným názorem je prostě třídní
nepřítel a je potřeba ho ničit. Spousta názorů nezákonných a argumentů
nepodložených fakty. Čím dál větší
problém domluvit se. Je to počasím
nebo hospodářskou krizí? Nebo je to
závist, arogance a blbost?
Vážení kritici všeho a odborníci na všechno. Příští rok jsou volby
do Zastupitelstva obce a prezident
vyhlašuje termín 90 dní dopředu.
Co kdyby jste už konečně začali argumentovat s čím půjdete do
voleb, co uděláte líp a víc a jináč.
Ze zákona o obcích je to jednoduché, nejsou kandidátky, nejsou vol-
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by, není samospráva. Po čtyřech
měsících by sice byly volby nové,
obec by spravoval nějaký krajský
úředník s minimálními pravomocemi, ale co třeba provozování vodovodu a kanalizace – předat vodárenské.
Proč tolik občanů požaduje, aby
jsme pokračovali v tom, co tři čtvrtiny voličů ve volbách nepodpořilo?
Proč chtějí, aby jsme znovu byli za
blbce, kteří nic nedělají a nestarají se.
Až po volbách nastoupí ti naši míst-
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ní odborníci na všechno, pro které je
kanalizace nic nedělání, půjde obec
dopředu rychleji, občané budou
šťastní a spokojení . Doufám, že se
nebude opakovat totalitní podrazárna samosprávy a kanalizace z minulých voleb.
Třeba tomu napomůže i klidnější
počasí v příštím roce. Už minulé volby jsem se těšil do opozice. Doufám,
že nebudou muset zase řídit obec
neschopní blbci bez mandátu.
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Výsledky voleb do EP Mackovice
Strany:
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.21
č.31
č.33

KDU – ČSL
Věci veřejné
ODS
Strana zdravého rozumu
Pravý blok
KSČM
Dělnická strana
ČSSD

počet hlasů:

%

1
1
6
4
1
8
2
20

0,3
0,3
2,0
1,2
0,3
2,7
0,6
6,8

Celková účast voličů :

14,7 %

Kácení a sázení stromů
Stále se ozývají připomínky, že obec
jenom kácí stromy a žádné nesází.
V letošním roce bylo pokáceno 6
stromů. Dva přestárlé na původním
stanovišti křížku, 2 malé před OÚ
zasazené těsně u hydrantu a nad vodovodním potrubím a 2 zlomené vichřicí
27. května 2009. Byl to velký ořech v parku před zdravotním střediskem a bříza
v parku v ulici 9.května.
Letos jsme již vysadili přes šedesát stromků na hřišti, kde vypěstovat
strom je náročné a zatím se to v minulosti nedařilo. Nadějně vypadají duby
vysázené před několika lety, kdy jich
po dvouletém zalévání zůstalo z 50
kusů jen 38.
Obec každoročně vysází daleko víc
než pokácí.
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Zasedání zastupitelstva obce
Zdeněk Bobok, starosta obce

Zastupitelstvo obce se sešlo na
svém jednání 13.května, kde bylo
mimo jiné schváleno rozpočtové opatření č.1. a zvýšení příspěvku ZSO Hrušovansko. Dále zastupitelstvo schválilo

opravu komunikace- parcela číslo 156,
žádost p. Krátkého Emila o odkoupení
pozemku parcela číslo 287/5, 287/11,
288/6 a žádost o dotaci na cyklostezku
„Znojemská“ v délce 3,7 km. Zastupi-

telstvo se zabývalo přípravou dětského
dne, který se bude konat 4.července na
místním hřišti. Posledním bodem jednání bylo projednání možnosti dovozu
obědů pro občany.

Společenská kronika
Významné životní jubileum oslavili občané:
Květen
Šimek Josef
Trmač František
Krátká Libuše
Kučírková Anežka

66 let
69 let
84 let
86 let

Červen
Kejík František
66 let
Hanzlíčková Marie
69 let
Benkovičová Jarmila
71 let
Onderka Jaroslav
71 let
Klímová Ludmila
76 let
Krátká Věra
84 let
Jubilantům přejeme ještě mnoho spokojených a šťastných let.

Ničivé kroupy se přehnaly nad Boroticemi, ale vinicím se vyhnuly
Iveta Hlobilová

Borotice byly jednou obcí, kterou
se 10.června v noci prohnalo ničivé
krupobití. Přesto, že materiální škody nebyly tak velké jako v některých
okolních obcích, spoušť po řádění
nočního živlu tu uklízeli několik dní.
S úklidem bahna, čištěním kanálů,
čerpáním vody a oplachování chodníků začal již okolo druhé hodiny v noci
borotický starosta Zdeněk Bobok spo-

lečně s velitelem zdejších hasičů Františkem Opletalem, Petrem Havlíčkem
a Adolfem Kazderou.
Brzy ráno se k nim přidali zaměstnanci Obecního úřadu a uvolnění
pracovníci Břežanské dopravné společnosti a Vinných sklepů Lechovice. Na pomoc přijeli i zaměstnanci
lechovického střediska Správy a údržby silnic.

Nánosy bahna, zatopené sklepy,
ucpaná a poničená povrchová kanalizace, promáčený strop a stěny mateřské školy i zničené zahrádky zůstaly
v obci po půlhodinovém řádění přírodního živlu, které tu nepamatují.
Jako zázrakem se až dvoucentimetrové
kroupy vyhnuly vinicím Vinných sklepů Lechovice, na nichž jsou prý škody
naštěstí téměř nulové.

foto: Zdeněk Bobok a Iveta Hlobilová
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Poděkování starosty obce
Touto cestou děkuji všem,
teří se zúčastnili úklidových prací
po krupobití a přívalovému dešti.

3/2009

Noviny Niva

17

Božice

Borotice

Břežany

Čejkovice

Mackovice

Pravice

Velký Karlov

Borotické děti budou letos slavit svátek dvakrát
Iveta Hlobilová

Opravdový kouzelník, spousta soutěží, tanec a dobrá nálada – to všechno bylo k vidění na Kouzelnickém
odpoledni, které se odehrálo v sobotu
6. června na hřišti v Boroticích.
Předseda brněnského Iluze klubu,
kouzelník Roman Placek, přijel spolu s
klaunem a svojí asistentkou oslavit s dětmi
z Borotic jejich nedávný svátek díky Sboru borotických hospodyněk, za finančního přispění Obecního úřadu a Sboru
dobrovolných hasičů. Všichni společně
se postarali o přípravu akce, součástí které

byla i výstava obrázků a milé vystoupení
dětí a maminek z TJ Sokol Božice.
Děti se některá kouzla mohly dokonce naučit a s velkým ohlasem se setkala
soutěž v modelování zvířátek z nafukovacích balonků. „Domů si děti odnášely ceny, které jim věnovala znojemská
prodejna Hračky Pompo a přiťuknout
si navíc mohly limonádami od provozovatele místního pohostinství pana Kudličky,“ prozradila za organizátory akce
Vlasta Tóthová. Přesto, že se prý ráno
nad obcí honily černé mraky a vypadalo

to, že bude každou chvíli pršet a oslava
se bude muset přesunout do sálu hospody, odpoledne se počasí umoudřilo
a vykouklo dokonce i sluníčko. Nepříjemný liják se spustil až potom, co více
než dvouhodinový program skončil
a malí oslavenci odešli za doprovodu
rodičů, babiček a dědů domů.
V tomto roce se však dočkají ještě
jedné oslavy. Čtvrtého července jsou
zváni na hřiště znovu. Tentokrát na
Dětský den, který pro ně pořádá tradičně borotický Obecní úřad.

foto: Iveta Hlobilová
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Zastupitelé obce schválili:
- prodej automobilu MAN BDS
- člena dozorčí rady BDS
- rozpočtové opatření č. 2/09
Zastupitelé obce souhlasí:
- s vedením elektrické přípojky
družstva Mašovice
- s koupí pozemku od statku Valtice
- se zřízením veřejné služby v obci

Hasičská soutěž
v Břežanech
ViP

Dne 9. května se konala v Břežanech
okrsková soutěž dobrovolných hasičů
okrsku č. 19, ve kterém závodí sbory
Božice, Borotice, Břežany, Mackovice,
Pravice a Šanov. Naše mužstvo v tradičním složení, jako vždy odhodlané
vyhrát, dorazilo na závod v plné síle,
což se projevilo tím, že jsme dokázali
za sebou takto nechávat výše zmíněná mužstva. Závody nám zpříjemnilo
jediné družstvo žen na tomto okrsku
a to děvčata z Božic, která se tomuto
sportu plně věnují a objíždějí různé
poháry a závodí v lize HS na znojemském okrese, tak jako naše mužstvo.
Zároveň s tímto pohárem byl spojen
i Pohár DSO NIVA, oba dva tyto závody
jsme vyhráli. Věříme, že v následujících
závodech budeme neméně úspěšní.
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Velký Karlov

Pravice Pravice Pravice
Pálení čarodějnic

Zasedání OZ
ze dne 14. 5. 2009
Jaroslav Vitouch, starosta obce

Pravice

Jaroslav Vitouch

Opět, jako každý rok se konalo 30.
dubna tradiční pálení čarodějnic, který pořádá OÚ Pravice společně s SDH
Pravice. Letošní rok byla stavba snad
i nejvyšší v České republice, kdy se
nám podařilo postavit vatru 13 m
a dohromady s čarodějnicí 15 m
vysokou. Celý táborák tvořily akátové kmeny a vyplněn byl pařezy a roštím. I letos náš táborák přišlo a přijelo
obdivovat spoustu diváků ze širokého
okolí, přestože před začátkem pálení
se obcí prohnala bouře. Za takový
obdiv stály nejen obrovské, do černé
tmy šlahající plameny, chrlící spoustu
jisker dopadajících na zem, ale každý
jistě s údivem pozoroval stavbu, ze které byla vidět spousta práce a potu pra-
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vických kluků a chlapů, kteří obětovali
nespočet hodin dřiny na tuto jedinečnost naší obce. K vidění byla také před
zapálením ukázka bojového umění
s ohněm v podání V. Vitoucha. Letošní rok si pořadatelé připravili novinky
pro návštěvníky, které představovala
živá kapela a také se dostavil prodejce
se stánkem cukrovinek a cukrové vaty.
Myslím si a nebudu mluvit jen za sebe,
že tato tradice nás vystavuje po celé
republice a o naší obci je slyšet a vidět.
Člověk je pak hrdý na svojí vesnici,
když je o ní slyšet z médií. A proto se
snažme tradici si udržet a ne ji zatracovat. Organizátoři děkují všem spoluobčanům, kteří se podíleli na výstavbě
a chodu celé akce.
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Oplocení lesa v oboře

Oprava hřbitovní zdi

starosta obce

starosta obce

Jak jistě víte, podmínkou pro těžbu
dřeva, je jeho obnova na vytěženém
místě nového lesa. Tato obnova nového lesa nebyla dva roky úspěšná, neboť
nám nově vyrůstající stromečky okousala zvěř. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k oplocení celého lesa
v oboře za přispění p. Karla Sekuli.
Usazení kůlů a natáhnutí pletiva provedli pracovníci VPP. Uvedená stavba
byla realizována téměř zdarma, obec
na ní ušetřila nemalé finanční prostředky, které tak mohou být vynaloženy na jiné akce v obci.

Dne 20. května byla zahájena oprava čelní hřbitovní zdi se vstupní bránou,
která byla již pro své stářím ve špatném stavu a ohrožovala návštěvníky hřbitova.
Tyto práce jsou taktéž prováděny pracovníky VPP. Oprava by měla být dokončena v rozmezí 2 měsíců.

Významné životní jubileum
oslaví občané:
v měsíci červenci:
Ladislav Kiselák

75 let

v měsíci srpnu:
p
Helena Vlčková

75 let

Jubilantům přejeme ještě mnoho
spokojených a šťastných let.
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Z jednání Obecního zastupitelstva v Břežanech
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Na schůzi zastupitelstva obce dne
21. 5. 2008 jsme se zabývali školstvím v
Břežanech. Naši schůzi navštívila ředitelka Základní a Mateřské školy Břežany p. Čermáková, podala nám informaci ohledně počtu žáků v příštím
školním roce, školu by mělo navštěvovat 158 žáků, je zájem o školní družinu,
v mateřské škole by mělo být asi 40 dětí.
Umístění školní družiny bude vyřešeno opravou jedné třídy v budově č.
174, kam se přesune 4. třída a v budově
č. 3 se uvolní jedna místnost pro školní
družinu. Poslední týden v červnu bude
zahájena rekonstrukce školní budovy
č. 174, bude provedena výměna oken,
opravena střecha a provedena izolace
proti zemní vlhkosti. Další pokračování rekonstrukce budovy závisí na
finančních prostředcích, zda se nám
je podaří sehnat. Dále se zastupitelstvo
zabývalo přípravou zasedání dne 18.
června, připravilo prodej zbývajících

sklepů obálkovou metodou. Zastupitelstvo obce pronajalo byt v mateřské
škola na dobu určitou do 30. 6. 2010

a schválili jsme přijetí dotace na úroky ve výši 152 000,00 Kč z Programu
obnovy venkova.

Sázení stromků
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Kdo chtěl, mohl letos oslavit 1. máj jinak. Občanské sdružení Břežanská Střelka pozvalo děti a jejich rodiče i ostatní
spoluobčany na sázení stromků do obecního lesa k rybníku Ležák. Podařilo se nám vysadit asi 400 ks olší a za odměnu si
mohli všichni opéct špekáček. Z deseti tisíc stromků, které letos vysadili pracovníci obecního úřadu, je to sice zanedbatelné množství, ale daleko důležitější je, aby si naše nejmladší generace uvědomila, že les zde zůstane především pro ně a jak
se o něj budou starat, takový bude. Všem, kteří se zúčastnili, ještě jednou děkuji.
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Zábavné odpoledne pro seniory
Mgr. Josef Rebenda, starosta obce

Letos se opět ve čtvrtek 30.
dubna konalo zábavné odpoledne
pro seniory v klubovně ve sportovní hale v Břežanech. Svůj program předvedly děti z mateřské
školy. Potom už se rozproudila
vzájemná družná zábava se zpěvem, která trvala až do večera.
Kdo chtěl, přesunul se na hřiště,
kde se konalo pálení čarodějnic.
Chtěli bychom poděkovat všem
organizátorům i účinkujícím,
kteří se zasloužili o pěkné odpoledne pro naše seniory.
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Břežanské hody
Tradiční Břežanské krojované hody se konají 22. a 23. srpna 2009. 43. hody pořádá občanské sdružení Břežanská Střelka, která pracuje s dětmi a každoročně pořádá letní tábor pro děti. Finanční zisk z hodů bude využit opět pro děti, a to na
vybudování vlastního tábora. V sobotu se opět uskuteční fotbalovém utkání partnerských obcí Břežany a Grossrussbach.
V sobotu i v neděli večer je od 20 hodin taneční zábava v parku pod platany.

Velikonoční poklad
Jana Surovcová

Stalo se to ve středu 8.4., když jsme
se s dětmi chystali na školní zahrádku užívat si prvního sluníčka. Když
jsme vyšli před budovu, uviděly děti
na chodníčku otištěné pacičky zajíčka. Jako by zajíček prošel bílou barvou
a poté se schoval u nás v okolí školky.
Když jsme se vydali po stopách, našli
jsme dopis pro děti a jakousi mapu, kde
máme hledat velikonoční poklad. Děti

byly plné energie a hlavně se těšily na
poklad a tak jsme s chutí vyrazili podle
pokynů, které byly v dopise. Když jsme
splnili všechny tyto úkoly, ocitli jsme se
opět na školní zahradě, kde jsme měli
hledat. To nám ale dalo práce, prohlédli
jsme všechna zákoutí, rohy, větve vysokých jehličnatých stromů, hrabali jsme
v pískovišti, ale marně. Teprve po delší
chvilce nás napadlo, jestli nemůže být

poklad ukrytý někde jinde a za pomoci
paní učitelky Fajmonové jsme ho našli
ukrytý v dětské hrací kuchyňce. To vám
bylo překvapení. Pytel plný velikonočních balíčků. Pro každé dítě barevně
malované perníčky, bonbónky a lízátko.
Hezky jsme si dopoledne užili, jen nás
trošku trápilo, že jsme neviděli velikonočního zajíčka a slepičku Běličku. Ale
kdo ví, snad za rok!

Výlet do Mikulova na Svatý kopeček
Jana Surovcová

Pojedeme na výlet! A vlakem! A
budeme šplhat do vysokého kopce! Tak
to jsme slyšeli ve školce skoro každý
den. Tento výlet jsme plánovali už
v březnu, kdy jsme chtěli ze Svatého
kopečku vítat první jarní den pokřikem - Vítáme tě jaro. Ale bohužel
zaskočilo nás počasí a tak jsme výlet
museli odložit. Poté nás napadlo, že
bychom ho mohli spojit s oslavami
Dne Země. A tak jsme to naplánovali na sobotu 18.4. Sraz jsme měli
v 9.15 na nádraží v Hrušovanech. Když
jsme tam s paní učitelkou Maruškou
dorazili, neviděli jsme žádný hlouček
známých tváří a tak už jsme začínali
být zklamané. Když už jsme si říkali, že se obrátíme a pojedeme domů,
když tam nikdo není, že máme stejně doma spoustu práce, přiřítilo se
auto s prvními účastníky výletu a to
s Adámkem Pokorným a jeho maminkou. Potom jsme všichni vyhlíželi,
kdyže dojedou ti ostatní, ale bohužel.

Když už se blížil čas odjezdu, rychle
jsme si zakoupili jízdenky v domnění, že uděláme alespoň Adámkovi
hezký výlet. Naštěstí současně s vlakem na Mikulov dorazil ještě tatínek
Berkovec s Tomáškem. Nejen nám se
rozzářil úsměv, ale také Adámkovi,
že alespoň jeden malý kamarád ho
v tom nenechá. Kdoví, asi ho ta představa výletu se dvěma učitelkami
a maminkou zrovna nenadchla.
Když už jsme seděli ve vlaku, bylo to
prima. V Mikulově jsme se po malém
zamotání nakonec dostali na tu správnou cestu směrem na Svatý kopeček
a už mohlo začít to správné stoupání.
Zvládli jsme zdolat ten veliký kopec
jen s jednou přestávkou. To jsme ale
lezci, že? Po krátkém odpočinku na
samém vrcholku, po vyfotografování
a občerstvení jsme se dali do sestupování a s vidinou točené zmrzliny a dobrého oběda to byla opravdu hračka.
Když jsme se usadili v zahrádce jedné

restaurace a objednali jsme si jídlo,
říkali jsme si jaké by bylo hezké, kdyby nás tu sedělo víc. Ale to nevadí. Po
cestě na nádraží jsme si dali výbornou
smetanovo -jahodovou točenou zmrzlinu a ujížděli jsme směrem do Hrušovan a děkovali rosničkám, že z toho
žebříčku slezly opravdu až před naším
odjezdem a že jsme nezmokli. Bohužel
si stále kladu otázku, proč nikdo nejel
s námi? Vždyť děti se tolik těšily! To
mají maminky a tatínkové opravdu
tolik práce? Ale vždyť my také a pro
radost vašich dětí rádi obětujeme celý
den, který pak budeme muset dohánět,
stejně jako vy. Říkám si, že jestli reagujete nad měsíčním plánem akcí slovy:
,,Co si ty učitelky zase vymyslely?“,
přestaneme akce pro děti dělat. Ale vy
si uvědomte, že dětství mají jen jedno
a jak na ně budou vzpomínat, to záleží
jen na vás. My bychom vám s realizací
zajímavých vzpomínek rády pomohly,
ale vy nemáte zájem!

Čarodějnickou stezkou
Jana Surovcová

Blížil se konec dubna a my jsme
měli v týdenním plánu tématickou
část s názvem Pálení čarodějnic.
Sice jsme již nacvičovali čaroděj-

3/2009

nické písničky a básničky, abychom se
u ohně na hřišti zase ukázali, ale stále
nám to připadalo velmi málo. A tak
jsme se rozhodli, že se vydáme čaro-
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dějnickou stezkou směrem k Ležáckému rybníčku. Vzali jsme si všichni
pohodlnou obuv, sportovní oblečení,
pokračování na str. 23
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pokračování ze str. 22
do batůžku pití, jablíčka a dobrůtky
od maminek a hurá do lesa. Sice nás
trošku zlobili kapičky deště, ale my
jsme to nevzdali. Během cesty k rybníčku jsme pozorovali okolní přírodu
a hledali jsme jisté čarodějnické ukazatele -např. vykotlaný strom -tam
měla údajně bydlet kočička čarodějky
Krutibrko. Nebo jsme pozorovali úzké
cestičky do hlubin lesa, kudy určitě
létají čarodějnice na svůj slet. Hezký

Čejkovice

Mackovice

nápad měla také maminka Adámka,
když vzkazovala, abychom zaťukali na
veliký pařez a pozdravovali Křemílka a Vochomůrku. Cesta nám rychle
ubíhala, ani jsme si nevšimli a už jsme
byli u lávky, která nás měla dostat na
hráz ležáckého rybníka. Nevím, kdo
měl větší strach při představě, že ji
musíme přejít, zda malinké 3- leté
děti a nebo paní učitelky, které za ně
ručí. Ale přece jenom nejsme žádné
padavky. K rybníku jsme se dostali,

Pravice

Velký Karlov

zbaštili jsme si tam svačinky a dobrůtky, zazpívali jsme si čarodějnické písničky a básničky a po krátkém hraní
s bodláky jsme se vydali nazpátek.
To už nám krásně svítilo sluníčko
a děti se moc a moc těšily do školky
na výborný oběd. Cestu jsme zvládli a byli jsme moc rádi, že jsme opět
po dlouhé době navštívili les. Vždyť
je tam tak krásně! A my bychom chtěli, aby také naše děti tuto krásu uměly
vnímat.

Co dalšího se událo v mateřské škole?
Ved.učitelka MŠ

30.4. jsme se sešli kolem 4 hodiny, v převlečkách za čarodějnice
a ježibaby, a šli jsme na požádání pana
starosty udělat trochu radosti našim
důchodcům. Nechystali jsme žádný
extra program, zkrátka ten, co se bude
předvádět večer u ohně. Vyrobili jsme
asi 60 malých ošklivých čarodějniček,
naladili jsme hlásky a hurá za babičkami a dědečky do videoklubu. Program
se všem asi líbil, protože jsme dostali
odměnu v podobě velikého potlesku. Na závěr se ještě musely všechny
malé čarodějnice představit, protože
ne všichni senioři poznali, kdo je kdo.
Potom už jsme se rozloučili a spěchali jsme si domů poopravit kostýmy
a líčení, protože jsme se měli opět
za dvě hodiny sejít u ohně. Po malé
bouřce to vypadalo, že se nebude nic
dít, ale nakonec se počasí umoudřilo
a samotné pálení čarodějnic se přece jen konalo. Jako každý rok se nás
u ohně sešlo spoustu, jak kostýmů,

tak civilů. Důležité ovšem je, že jsme
se všichni dobře bavili a že se lidé v
obci alespoň na těchto akcích sdružují.
Dále jsme ve školce slavili Den matek
a to tak, že maminky připravily doma
v neděli dobré pomazánky, ze kterých jsme s dětmi během pondělního
dopoledne vyčarovali pomazánkové
hody. Vypěstovali jsme maminkám
v květináčích palmičky, navlékli jsme
jim korálky z těstovinových kytiček
a pro zahřátí u srdíčka jsme jim zazpívali písničky a zarecitovali básničky
o maminkách. Zbytek odpoledne jsme
všichni ochutnávali pomazánky, pili
kafíčko a džus, děti si hrály, maminky
si postěžovaly, popovídaly a oddechly
si. No řekněte, neměl by se Den matek
slavit alespoň dvakrát do roka? Vždyť
ty naše maminky nemají jindy na
odpočinek ani čas.
A nejen maminky slavily svůj svátek, ale také děti měly svůj den. Plánovali jsme ho jako sportovní, ale opět

nás zradilo počasí a tak jsme museli
vymyslet nouzový program. Vyřešili jsme to šipkovanou, kdy malé děti
s paní učitelkou Jitkou a praktikantem
Honzíkem, vytvořili dráhu s úkoly
a velkáči je šli po šipkách hledat a plnit
úkoly. Nakonec se všichni sešli ve
školce, kde jsme hledali ukrytý sladký
poklad. A našli jsme ho, ten byl!
Do konce roku máme ještě v plánu stihnout -výlet na kolech s rodiči,
spaní ve školce, slavnostní rozloučení s
předškoláky, společný výlet s rodiči do
zábavního centra pro děti Bongo Brno
a samozřejmě školní akademii. Ale
nejvíc se všichni těšíme na prázdniny,
vždyť si je všichni zasloužíme. My učitelky, abychom se daly do klidu a děti,
abychom na ně už tolik nekřičely. Přeji
vám všem krásné prázdniny plné sluníčka a bohatých zážitků a snad s námi
zůstanete i v příštím školním roce.
Děkujeme za čtenářskou přízeň a těšíme se v září na shledanou!!!

Jak jsme na hřišti slavili svátek dětí
Rodič z Břežan

Víme, den dětí je 1.6., ale když neumíme poručit počasí! Zase nás doběhl déšť a zima a tak nezbylo nic jiného, než dětský den odložit. A jak to
vypadalo, dobře jsme udělali, protože
v pátek 5.6. nám sluníčko jen a jen
hřálo. Téměř všichni členové občanského sdružení rodičů se sešlo na
hřišti už po 16 hodině, abychom vše
stihli do 17:00 připravit. Vlasta a Pepa
Vlčkovi si vzali opět na starost udírnu a kouzlili v ní voňavou cigáru, za
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pultem čepovala pivo a limo Marcela
a na stanovištích stáli ostatní členové
OSR se svými rodinnými příslušníky. Ve štychu nás opět nenechali paní
učitelky Maruška a Jitka, praktikant
Honza Škrob, paní kuchařka Jiřinka
a o pomoc jsme požádali na poslední chvilku i paní učitelku Bartlovou.
Díky sponzorům a příspěvkům jsme
mohli dětem rozdat spoustu sladkostí,
tužku, balónek a perníkovou medaili. Všichni se s chutí vrhli do plnění,
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někdy nelehkých, úkolů a s vidinou
odměny to šlo jako po másle. Když už
jsme měli rozdány všechny sladkosti
a uklizeny všechny stanoviště, zjistili jsme, že uběhly téměř dvě hodiny.
A to zábava zdaleka nekončila. Pod
platany byly připraveny lavičky a stoly,
kousek dále stál pojízdní stroj s cukrovou vatou a cukrovinkami a velkým
lákadlem samozřejmě byl tanc plac,
který, i když nám nehrála tentokrát
pokračování na str. 24

3/2009

Božice

Borotice

Břežany

pokračování ze str. 23
hudba, byl plný skotačících dětí. Byl
to hezký pohled na finále dětského
dne-zaplněné lavičky rodiči a dětmi, prázdné bečky od piva limonády
a téměř vyjedená udírna. Tak by to
mělo být. Lidé se potřebují bavit a
děti také. Jsem ráda, že jsme se v OSR
tak dobře sešli, a že se umíme k práci

Čejkovice

Mackovice

postavit čelem, na všem se domluvíme, zorganizujeme a zařídíme. Velkou
pomocí nám jsou i holky z naší školky, které nám asistují a hlavně díky
vybavení školky nám mohou zapůjčit spoustu předmětů, které bychom
jinak hodně těžko dávali dohromady.
Důležité je také poděkovat Badovi,
který nám vždycky doveze pivečko

Pravice

a limonády a zase zpět všechno odveze
a vrátí. Také Pepa - vrchní uzenář, který má díky nám práci navíc si zaslouží
dík a samozřejmě vy všichni ostatní,
kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na našich akcích. Zůstaňte s námi,
dále nás podporujte a bude to klapat.
Ještě jednou díky všem sponzorům
a všem spolupořadatelům akce.

Velký
ký Karlov
K

Velký Karlov

Velký Karlov

Velký Karlov

Partnerská olympiáda mikroregionů
- šp –

Letošní, již 6. ročník probíhal
v Rudicích v Moravském Krasu. Soutěžily čtyři mikroregiony v disciplinách
tenis, stolní tenis, fotbal, běh, petangue
a závod horských kol. Účastníky neodradilo ani značně nepříznivé, deštivé
počasí. Hrušovansko bylo nejúspěšnější v závodě horských kol, kde družstvo
obsadilo první místo a starostové
v petangue místo druhé.
Celkové pořadí
p
mikroregionů:
g
I. místo Moravský kras, II. místo Mikulovsko, III. Hrušovansko, IV. místo
Land um Laa.

Volby do parlamentu EU na Velkém Karlově
- šp –

Voleb na Velkém Karlově se zúčastnilo 91 oprávněných voličů.
Na seznamu zapsáno 350 voličů, tudíž volební účast byla 26 %.
Politické stranyy volilo voličů- v p
pořadí od nejúspěšnější:
j p
j
ČSSD
KSČM
Suverenita
ODS
KDU-ČSL
SNK Evropští demokraté
4 pol. strany po 2 voličích
6 pol. stran po 1 voliči
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%

30 voličů
18 voličů
12 voličů
9 voličů
4 voliči
4 voliči
8 voličů
5 voličů

33,0 %
19,8 %
13,2 %
9,9 %
4,4 %
4,4 %
8,8 %
6,5 %

%

%
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DoplĖovaþka s tajenkou:
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Pravice
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NELZE ……..
pĜizpĤsobovat
spoleþnČ
kouzelnice
sedimentace

k

rozpoþet
opilec
cvalíci
obšíti lemem
chovatel rybiþek
pĜinášeti obČĢ
zobnouti

n

mdlé
neudupat
aktivní þlenové organizace
maškarní plesy
h

ohlodávat
balanc
uvolĖovat pĜilepenou vČc

g

znaþka piva
þerti
vykupitelé
ohmatávaná
datlová palma

ú

ochota
dávati slib
nabodávat
mužské jméno 7.5.
h

imobilita
þirý
hádavá žena
ochoĜet

z

geodet
trvající dosud

ú

þ

aktéĜi
transportér
b

á

v

zlomyslná
rarity
botiþky
hoĜlavá látka
dávat vinu

ć

prognóza

c

cákanec

Tajenka z minulého þísla:
Co má þlovČk za všechno to pachtČní se pod sluncem, když jeho srdce mu nedá spát.

Ceny si vyzvednČte v infocentru Božice. Výherci z minulého þísla:
Marie Košþová, Pravice,, Marian Staník, Brno,, Ludmila DvoĜáková, Božice

BlahopĜejeme a pĜejeme Vám všem zábavné luštČní naší další doplĖovaþky.
Tajenku zašlete na e-mail: info@infoniva.cz
nebo nahlaste v infocentru - knihovna Božice, tel.: 515 257 010
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Nejvyšší čarodějnice v České republice byla v Pravicích.

Břežanským seniorům se líbilo vystoupení dětí z MŠ.

V Boroticích odklízeli kroupy už v noci.

Vítězové „Karasiády“ v Čejkovicích.

6. ročník „Partnerské olympiády“ byl v Rudicích.

Božickým seniorům se výlet líbil.
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